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Velkommen til programmet for sommerferie-
aktiviteter i Rudersdal Kommune 2018.

Aktiviteterne er tilrettelagt og gennemføres af 
kommunens foreninger og kulturinstitutioner i 
samarbejde med Rudersdal Kommune.

Sommerferieaktiviteterne er for børn og unge, der 
bor eller går i skole i Rudersdal Kommune.
Der er aktiviteter for alle fra 2. klasse til 9. klasse.

Der er deltagerbetaling på de fleste aktiviteter.

Sommerferieaktiviteterne er sjove, lærerige og 
spændende oplevelser for børn og unge i deres 
sommerferie. Der er noget for alle, uanset om man 
er til udendørs – eller indendørs aktiviteter.

Aktiviteterne gør det muligt at afprøve nye 
interesser, at stifte bekendtskab med de lokale 
foreninger samt at få nye venner på tværs af skoler 
og klassetrin.

AKTIV SOMMER FOR 
BØRN OG UNGE I RUDERSDAL
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ELEKTRONISK PROGRAM
Programmet udkommer i en digital version.
Forrest i programmet finder du en ugeoversigt og en 
målgruppeoversigt. Ved at klikke på holdene i oversigterne 
kommer du direkte til de enkelte holdbeskrivelser.
Herfra kan man også  klikke sig videre til 
tilmeldingssiderne hos udbyderne af aktiviteterne.

HVORNÅR?
Der er aktiviteter i alle sommerferieugerne 27-32.

TILMELDING
Tilmeldingen åbner tirsdag den 15. maj kl. 18.00 på
rudersdal.dk/aktivsommer.

Sommerferieaktiviteterne er populære, så vær klar,  
når tilmeldingen åbner.

Bemærk, at ved flere aktiviteter skal tilmelding ske 
direkte hos arrangøren. Her kan tilmeldingsfristerne være 
anderledes, og aktiviteterne kan gå ned til 0. klasse.

Læs mere om, hvordan man tilmelder sig under  
Praktisk information.

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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UGEOVERSIGT
Badmintontræning
2.-7. klasse

Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

Cheerleading
3.-5. klasse

Det kreative værksted
3.-7. klasse

Drop ind – Rudersdal Skatepark
2.-9. klasse

Dyr, dyr, dyr – billedkunst for 
de yngste
2.-5. klasse

EftermiddagsYOGA
4.-9. klasse

Fodbold Camp
2010-2007

Hotte mandage
7-12 år

Ketsjer/Volley Camp
6-18 år

Jujitsu for drenge og piger
2.-9. klasse

Jujitsu for piger
2.-9. klasse

Ridning og hygge med hest
2.-9. klasse

Rollespil med Eventyrridderne
2.-6. klasse 

Sejlads og søspejd
3.-9. klasse

Sommerbogen 2018
7-14 år

Sommermad og gode kager
3.-7. klasse

SommerSvøm
7-12 år

Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
2.-6. klasse

 Klik på det hold, 
du vil vide 
mere om... 

uGE 27

uGE 30
Familie Tenniscamp
8 år og opefter

Hotte mandage
7-12 år

littleBits
8-12 år

Sejlads i kølbåde og joller
3.-9. klasse

Sommerbogen 2018
7-14 år

Sommersejlads for de yngste
0.-2. klasse

Tinkercad
10-15 år

>

Adventure Camp
1.-6. klasse

Hotte mandage
7-12 år

Ketsjer/Volley Camp
6-18 år

Sejlads i kølbåde og joller
3.-9. klasse

Sigma Swim Camp
6-11 år

Sommerbogen 2018
7-14 år

Sommerdans
3.-7. klasse

Sommersejlads for de yngste
0.-2. klasse

SommerSvøm
7-12 år

Springgymnastik
0.-6. klasse

uGE 28
Hotte mandage
7-12 år

Sejlads i kølbåde og joller
3.-9. klasse

Sommerbogen 2018
7-14 år

Sommersejlads for de yngste
0.-2. klasse

uGE 29
Teater
3.-6. klasse

TennisCamp
6-15 år

Vedbæk Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

uGE 27, fortsat
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UGEOVERSIGT
 Klik på det hold, 

du vil vide 
mere om... 

uGE 31
Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

Den cyklende billedskole
4.-8. klasse

Hotte mandage
7-12 år

littleBits
8-12 år

Ridning og hestepleje for 
begyndere
2.-7. klasse

Sejlads i kølbåde og joller
3.-9. klasse

Sommerbogen 2018
7-14 år

Sommersejlads for de yngste
0.-2. klasse

Tinkercad
10-15 år

Atletik for børn og unge
5.-8. klasse

Badmintontræning
2.-7. klasse

Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

BSV’s Fodbold sommercamp
2011-2003 

Det magiske 
billedkunstværksted
2.-6. klasse

Forfatterværkstedet
6.-8. klasse

Hotte mandage
7-12 år

Kanotur på Mølleåen
6.-9. klasse

Karate
2.-9. klasse

Ketsjer Camp
6-18 år

Robin Hood-uge
2.-5. klasse

Ridning og hestepleje for 
begyndere
2.-7. klasse

Ridning og hygge med hest
2.-9. klasse

Skateboard Camp
4.-9. klasse

Sejlads i kølbåde og joller
3.-9. klasse

Sommerbogen 2018 
7-14 år

Sommermad og gode kager
3.-7. klasse

Sommersejlads for de yngste
0.-2. klasse

HELE FERIEN
Bibliotekerne

Cykelmyggens Cykellegeplads

Film

Masser af muligheder ved 
Kulturcenter Mariehøj

Museerne

Rudersdal Skatepark

Svømmehal

uGE 32

<

SommerSvøm
7-12 år 

Springgymnastik – 
sommerskole
0.-4. klasse

TennisCamp
6-15 år

Vedbæk Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

uGE 32, fortsat
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0. klasse
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
Sigma Swim Camp
Sommersejlads for de yngste
Springgymnastik
Springgymnastik – sommerskole
Tennis Camp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

1. klasse
Adventure Camp
BSV’s Fodbold Sommercamp
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Hotte mandage
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
Sigma Swim Camp
Sommerbogen 2018
Sommersejlads for de yngste
SommerSvøm 
Springgymnastik
Springgymnastik – sommerskole
Tennis Camp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

2. klasse
Adventure Camp
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Det magiske billedkunstværksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Dyr, dyr, dyr – billedkunst for de 
yngste
Familie Tenniscamp
Fodbold Camp
Hotte mandage
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Karate

AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE

Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
littleBits
Ridning og hestepleje for 
begyndere
Ridning og hygge med hest
Robin Hood-uge
Rollespil med Eventyrridderne
Sigma Swim Camp
Sommerbogen 2018
Sommersejlads for de yngste
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik – sommerskole
Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
Tennis Camp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

3. klasse
Adventure Camp
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Cheerleading
Det kreative værksted
Det magiske billedkunstværksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Dyr, dyr, dyr – billedkunst for de 
yngste
Familie Tenniscamp
Fodbold Camp
Hotte mandage
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
littleBits
Ridning og hestepleje for 
begyndere
Ridning og hygge med hest

Robin Hood-uge
Rollespil med Eventyrridderne
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sigma Swim Camp
Sommerbogen 2018
Sommerdans
Sommermad og gode kager
SommerSvøm 
Springgymnastik
Springgymnastik – sommerskole
Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
Teater
Tennis Camp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

4. klasse
Adventure Camp
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Cheerleading
Den cyklende billedskole
Det kreative værksted
Det magiske billedkunstværksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Dyr, dyr, dyr – billedkunst for de 
yngste
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Fodbold Camp
Hotte mandage
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
littleBits
Ridning og hestepleje for 
begyndere
Ridning og hygge med hest

Robin Hood-uge
Rollespil med Eventyrridderne
Skateboard Camp
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sigma Swim Camp
Sommerbogen 2018
Sommerdans
Sommermad og gode kager
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik – sommerskole
Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
Teater
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

5. klasse
Adventure Camp
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Cheerleading
Den cyklende billedskole
Det kreative værksted
Det magiske billedkunstværksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Dyr, dyr, dyr – billedkunst for de 
yngste
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Fodbold Camp
Hotte mandage
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
littleBits
Ridning og hestepleje for 
begyndere

Tilbage til ugeoversigten
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AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE
Ridning og hygge med hest
Robin Hood-uge
Rollespil med Eventyrridderne
Skateboard Camp
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sigma Swim Camp
Sommerbogen 2018
Sommerdans
Sommermad og gode kager
SommerSvøm
Springgymnastik
Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
Teater
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

6. klasse
Adventure Camp
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Den cyklende billedskole
Det kreative værksted
Det magiske billedkunstværksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Fodbold Camp
Forfatterværkstedet
Hotte mandage
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Kanotur på Mølleåen
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
littleBits
Ridning og hestepleje for 
begyndere

Ridning og hygge med hest
Rollespil med Eventyrridderne
Skateboard Camp
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sommerbogen 2018
Sommerdans
Sommermad og gode kager
SommerSvøm
Springgymnastik
Summercamp – yoga, 
mindfulness, spring og dans
Teater
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

7. klasse
Badminton til alle aldre
Badmintontræning
BSV’s Fodbold Sommercamp
Den cyklende billedskole
Det kreative værksted
Drop ind – Rudersdal Skatepark
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Forfatterværkstedet
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Kanotur på Mølleåen
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
Ridning og hestepleje for 
begyndere
Ridning og hygge med hest
Skateboard Camp
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sommerbogen 2018
Sommerdans
Sommermad og gode kager

Teater
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

8. klasse
Badminton til alle aldre
BSV’s Fodbold Sommercamp
Den cyklende billedskole
Drop ind – Rudersdal Skatepark
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Forfatterværkstedet
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Kanotur på Mølleåen
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
Ridning og hygge med hest
Skateboard Camp 
Sejlads i kølbåde og joller
Sejlads og søspejd
Sommerbogen 2018
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

9. klasse
BSV’s Fodbold Sommercamp
Drop ind – Rudersdal Skatepark
EftermiddagsYOGA
Familie Tenniscamp
Jujitsu for drenge og piger
Jujitsu for piger
Kanotur på Mølleåen
Karate
Ketsjer Camp
Ketsjer/Volley Camp
Ridning og hygge med hest
Skateboard Camp
Sejlads i kølbåde og joller

Sejlads og søspejd
Tennis Camp
Tinkercad
Vedbæk Tennis Sommerlejr

Tilbage til ugeoversigten
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Tilbage til ugeoversigten

ugens tema er Robin Hood, 
fordi hans univers er fuld af 
magi, helte og heltinder, flotte 
kostumer, kulisser, drama  
og god musik. 

Så er du vild med at optræde, 
lave musik, at tegne og sy, 
skyde med bue og pil, trylle 
eller lave bål? 

Så kom og vær med, når  
Kulturcenter Mariehøj slår 
dørene op for en hel uges 
program spækket med sjove, 
sociale og lærerige oplevelser!

I løbet af ugen får du, sammen 
med en masse andre børn, mulig-
hed for at prøve kræfter med at

•	 skyde	med	bue	og	pil
•	 spille	musik	
•	 arbejde	med	billedkunst
•	 trylle
•	 fortælle	historier
•	 lave	kostumer	og	meget	mere…	

Måske finder du ud af, at det der 
med at spille forskellige roller 
bare er vildt sjovt, eller måske 
opdager du, at du pludselig er 
sej til at tegne eller spille på 
instrumenter? Måske får du bare 
en masse nye gode venner og en 
fed oplevelse.

Vi afslutter ugen med at holde 
åbent hus, hvor dine forældre, 
familie eller venner kan komme 
forbi og opleve, hvad vi har lært 
og hygget os med i løbet af ugen.    

Målgruppe: Afsluttet 2.-5. klasse 
Tid: Uge 32, 
mandag til torsdag kl. 9.00-15.00,  
fredag kl. 9.00-14.00 og  
åbent hus fra kl. 14.00-16.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
caféområdet (benyt hoved-
indgangen)
Max: 100 deltagere
Arrangør: Rudersdal Musikskole, 
Rudersdal Bibliotekerne, Ruders-
dal Billedskole, Vedbæk Garden 
og Ung i Rudersdal  
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

ROBIN HOOD UGE 
på Kulturcenter Mariehøj

Husk madpakke og noget at 
drikke.  

Læs mere på ungirudersdal.dk 
fra 1. juli 2018

NYT

http://rudersdal.dk/aktivsommer
http://ungirudersdal.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Selvforsvar – Jujitsu for piger

Kom og få spændende undervis-
ning i selvforsvar.

Jujitsu fokuserer meget på at 
komme tæt på modstanderen, 
og ofte at vælte eller kaste ham/
hende, for nemmere at få kontrol. 
Derfor skal du regne med at lære 
at kaste og falde uden at slå dig.

Konflikthåndtering er en 
væsentlig del af træningen, og 
dette giver en øget selvsikkerhed, 
overblik og ro.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Selvforsvar – Karate

Kom og få spændende undervis-
ning i ægte japansk selvforsvar.
Her lærer du forskellige teknik-
ker til at afværge og uskadelig-
gøre en uønsket angriber.

Der øves forskellige parader, 
slag- og sparketeknikker samt 
bevægelses- og frigørelses-
teknikker. Du lærer også nogle 
gamle japanske træningsformer, 
der styrker din teknik, koncentra-
tion og balance.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og  
noget at drikke.

Selvforsvar – Jujitsu 
for piger og drenge

Kom og få spændende undervis-
ning i selvforsvar.

Jujitsu fokuserer meget på at 
komme tæt på modstanderen, 
og ofte at vælte eller kaste ham/
hende, for nemmere at få kontrol. 
Derfor skal du regne med at lære 
at kaste og falde uden at slå dig.

Konflikthåndtering er en 
væsentlig del af træningen, og 
dette giver en øget selvsikkerhed, 
overblik og ro.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og  
noget at drikke.

#sommerirudersdal18

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: : Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og  
noget at drikke.

http://budocenter.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://budocenter.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://budocenter.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer


9

Tilbage til ugeoversigten

Sommerdans 

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Fem intensive dage fyldt med 
dans og bevægelse.

Vi skal arbejde med klassisk 
balletteknik, jazzballet, moderne/
contemporary, improvisation 
og streetdance. 

Fredag eftermiddag slutter vi af 
med en flot forestilling, så dine 
venner og familie kan komme og 
se, hvad I har arbejdet med og 
lært i ugens løb.

Vi glæder os rigtig meget til at 
danse med dig!

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 9.00-16.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246, 2840 Holte –  
Kultursalen m.m.
Max: 40 deltagere
Arrangør: Rudersdal Bevægelses-
Akademi
Pris: 990 kr.
Tilmelding: ruba.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke samt blødt tøj, du kan 
bevæge dig i.

http://ruba.dk/sommerdans-2018
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Tilbage til ugeoversigten

Springgymnastik

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Springgymnastik er for alle 
børn – både dem, der hjemme-
vant springer rundt og dem, der 
endnu ikke kender så meget til 
springgymnastik.

Vi tilbyder:
•	 	Sjove	feriedage	fulde	af	

gymnastik, musik og leg
•	 	Spring	til	springgrav	på	

airtrack, måtte og trampet  
– højt tempo og nye tricks

•	 	Gymnastik	for	alle	børn,	der	
kan lide at bevæge sig

•	 	Varieret	gymnastik	med	
erfarne instruktører

Målgruppe: Afsluttet 0.-4. klasse
Tid: Uge 32, onsdag-fredag  
kl. 7.45-16.00 
Sted: Søndervangshallen,  
Søndervangen 48, 3460 Birkerød
Max: 40 deltagere 
Arrangør: Skjold Gymnastik 
Birkerød
Pris: 450 kr.
Tilmelding: skjold-gymnastik.dk

Tag tøj på, som du kan bevæge 
dig i og husk madpakke og noget 
at drikke.

Springgymnastik - Sommerskole

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Kom og lær springgymnastik og 
seje moves på sommerskole i 
Birkerød!

Skjold Gymnastik Birkerøds 
Sommerskole er for dig, som 
gerne vil bruge tre dage af din 
sommerferie i sjovt selskab med 
andre børn på samme alder.

Vi har fokus på grundspringene 
indenfor springgymnastikken og 
krydrer det med akrobatik, sam-
menhold og lege. Hvis du har lyst, 
lærer du også at danse Hip Hop 
med Marie.

Vi vil, så vidt muligt, dele holdene, 
så man er sammen med børn på 
sin egen alder. Der er ingen krav 
til niveau, så længe du er indstil-
let på at lære noget.

Vi slutter dagene af med en lille 
opvisning for forældrene.

Målgruppe: Afsluttet 0.-6. klasse
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00  
Sted: Vedbæk Hallen, Hen-
riksholms Allé 2, 2950 Vedbæk
Max: 65 deltagere 
Arrangør: Vedbæk Gymnastik-
forening
Pris: 700 kr.
Tilmelding:  
vedbaekgymnastik.dk 

Medbring træningstøj, som  
du kan bevæge dig i og husk  
madpakke og noget at drikke.

http://skjold-gymnastik.dk
http://vedbaekgymnastik.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Cheerleading

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Har du en cheerleader i maven?

Cheerleading er en sport, der 
med koreograferede shows 
underholder publikum til sport-
events samt konkurrerer med 
rutiner til stævner.

Rutinerne indeholder blandt 
andet dans, pyramider/kast 
(stunts), spring/akrobatik 
(tumbling), armbevægelser 
(motions), specielle hop (jumps) 
og kampråb (chants).

En cheerleader skal altid være 
smilende og vise gejst, styrke og 
energi, der smitter af på publi-
kum. En cheerleader kan være 
alle aldre, størrelser og køn.

Kom og vær med – vi glæder os 
til at se dig!

Målgruppe: Afsluttet 3.-5. klasse
Tid: Uge 27, onsdag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Rundforbi Stadion, Idræts-
lokalet, Egebækvej 118-120,  
2850 Nærum
Max: 20 deltagere 
Arrangør: Søllerød Gold Diggers 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: Tilmelding sker via 
mail til cs@sgdcheer.dk senest 
den 1. juni 2018

Husk træningstøj, indendørs sko 
samt madpakke og noget  
at drikke.

Atletik for børn og unge

Kunne du tænke dig at bruge en 
uge på at springe, løbe og kaste, 
så er denne aktivitet lige noget 
for dig!

Du vil i løbet af ugen få prøvet 
100 m, 400 m og stafet, spydkast 
og kuglestød, højde- og længde-
spring samt en 3-kamp.  

Kom og vær med – vi glæder os 
til at se dig!

Målgruppe: Afsluttet 5.-8. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Rudegård Idrætsanlæg, 
Stadion, Kongevejen 464-468, 
2840 Holte
Max: 24 deltagere 
Arrangør: Holte Atletikforening, 
holteatletik.dk 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk udendørs sko og praktisk 
tøj samt madpakke og noget at 
drikke.

http://www.sgdfootball.com/cheerleading-information/
http://holteatletik.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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#sommerirudersdal18

Summercamp – yoga, mindfulness,  
spring og dans

SNIKGYM har designet et forløb 
med yoga, mindfulness, spring 
og dans. 

Dagene vil byde på mindfulness 
i form af Sivananda Hatha Yoga 
inklusiv afslapning på måtte, 
dagens yogafigur, akroyoga og 
åndedrætsøvelser. Der vil være 
tre dobbelttimer med spring-
gymnastik og to dobbelttimer 
med dans. Vi leger og er ude, hvis 
vejret er til det.

Oplev glæden ved at bevæge sig 
og lær mindfulness-teknikker, 
der kan være med til at gøre 
hverdagen endnu bedre.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Dronninggårdskolen, 
Gymnastiksal 1, Rønnebærvej 33, 
2840 Holte
Max: 30 deltagere
Arrangør: SNIK Gymnastik, 
snikgym.dk
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Tag blødt og behageligt tøj på 
og husk madpakke og noget at 
drikke.

EftermiddagsYOGA
Kom ned i gear og bliv klar til 
sommerferien.

Brug eftermiddagene i den første 
uge af din sommerferie på en 
sjov og anderledes måde og få 
mere energi, ro og balance. 

Du lærer de grundlæggende 
hatha yoga stillinger (asanas), 
som giver styrke, udholdenhed, 
bedre koncentrationsevne og 
fysisk velvære.

Med enkle åndedrætsteknikker 
(pranayama) og meditation lærer 
du at slappe af på en ny måde.
Stemningen er afslappet og sjov. 
Yoga er på ingen måde konkur-
rence, og alle kan være med.

Kom i blødt og afslappet tøj.

Målgruppe: Afsluttet 4.-9. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 13.00-16.00
Sted: Nærum Ungecenter,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 15 deltagere
Arrangør: Birkerød Fritidsskoler, 
fritidsskoler.dk
Pris: 375 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk drikkedunk og frugt til 
pausen. Vi serverer te.

http://snikgym.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://www.fritidsskoler.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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BSV’s Fodbold sommercamp   

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Fem dage i sommerferien med 
fodbold, super trænere, god mad, 
godt vejr og godt kammeratskab.

Fodboldspillere årgang 2011-
2003 kan allerede nu godt 
begynde at glæde sig til alletiders 
fodboldoplevelse på banerne på 
Rundforbi Stadion til sommer, 
når BSV af 2016 inviterer til som-
mercamp i uge 32.

Fodboldcampen varer i fem dage 
og indeholder et intensivt og sjovt 
træningsprogram. 

Børnene inddeles i grupper 
på 10-12 spillere efter alder 
og niveau og eventuelt sociale 
relationer. Der kan, afhængigt 
af deltagerantal, også laves 
særskilte pigehold.

Campen koster 1.350 kr. for alle 
fem dage, og det inkluderer 
træning, en tøjpakke, frokost og 
frugt til deltagerne. Deltager-
gebyret betales ved tilmelding 
via klubbens hjemmeside under 
”Holdsport”. 

Angiv kontaktinformation, årgang 
samt tøjstørrelse ved tilmelding. 
Man er først rigtig tilmeldt 
campen, når tilmeldingen og 
betalingen er gennemført.

Yderligere information vil blive 
udsendt til deltagerne, når vi 
nærmer os uge 32.

Kom og vær med til en super fod-
bolduge i sommerferien sammen 
med mange fodboldglade piger 
og drenge.

Vi glæder os til at se dig!

Målgruppe: Årgang 2011-2003
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Rundforbi Stadion,  
Egebækvej 118-120, 2850 Nærum
Max: 100 deltagere 
Arrangør: BSV af 2016
Pris: 1.350 kr.
Tilmelding: bsv2016.dk under 
“camps”

Husk masser af solcreme.

Fodbold Camp   

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Kom og vær med til vores 
fodboldskole i sommerferien 
med andre fodboldglade piger og 
drenge. 

Vi er så heldige at have fået fat i 
dygtige og engagerede Michael 
Jørgensen og hans trænerteam 
til at lave fodboldskole i RBK, og 
de glæder sig til at give jer en 
masse gode fodboldoplevelser.

Det bliver fem dage med fokus på 
fodboldspil, fodboldglæde og godt 
samvær. Der vil både blive øvet 
teknik og spillet sjove kampe.

Vær klar til en anderledes fod-
boldskole, hvor hver enkelt spil-
ler bliver set og som afslutning 
får en personlig tilbagemelding 
sammen med en forælder.

Målgruppe: Årgang 2010-2007
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00, dog aflevering fra 
kl. 8.30-9.00 med voksenopsyn
Sted: Vedbæk Stadion, Gøngehus-
vej 27, 2950 Vedbæk
Max: 85 deltagere
Arrangør: Rudersdal Boldklub
Pris: 1.400 kr. 
Tilmelding: Tilmeld dig ved  
at sende en mail til  
rudersdalboldklub@gmail.com
 
Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://bsv2016.dk
mailto:rudersdalboldklub%40gmail.com?subject=Tilmelding%20til%20Fodbold%20Camp%20uge%2027%2C%202018
mailto:kontakt%40rudersdalboldklub.dk%20?subject=RBK%20Fodbold%20Camp
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Har du lyst til at lære at spille 
badminton? Få en uges introduk-
tion til badmintonsporten. 

De vigtigste slag vil blive gen-
nemgået dels i teori, men også 
gennem praktiske øvelser, spil og 
sjove lege.

Der vil være 2-3 instruktører til 
stede hele ugen, så både mindre 
og større børn undervises i hold.

Badmintontræning

Badminton er blevet mere 
populært, end det har været i 
mange år. Det er en sport, som 
du kan spille hele livet og på alle 
niveauer. 

Har du talentet og viljen, kan 
du måske blive den nye Viktor 
Axelsen, der blev verdensmester 
i 2017 og fortsat ligger nr. 1 på 
verdensranglisten.

Kunne du tænke dig at spille bad-
minton i din sommerferie? Så har 
du muligheden hos Rudersdal 
Badminton. Der vil være noget 
for alle. 

Har du aldrig spillet badminton 
før, så kom og prøv.

Vi lærer dig grundslagene, så du 
kan udfordre din familie og dine 
venner – og er du øvet, så lærer 
vi dig lidt mere.

Badminton til alle aldre

Uanset niveau, vil trænerne 
sørge for, at du lærer noget nyt 
samtidig med, at der hygges, og 
vi har det sjovt.

Målgruppe: Afsluttet 2.-8. klasse
Tid: Uge 27, 31 og 32,  
mandag-fredag kl. 9.30-14.30
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg, 
Idrætshallen, Egebækvej 111, 
2850 Nærum
Max: 28 deltagere pr. uge
Arrangør: Rudersdal Badminton, 
rudersdalbadminton.dk
Pris: 350 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring indendørs- og uden-
dørs sko og en ketsjer, hvis du 
har én, ellers kan du låne. 

Husk madpakke og noget at 
drikke. 

Alle deltagere får en t-shirt. 

#sommerirudersdal18

Målgruppe: Afsluttet 2.-7. klasse
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00
Sted: Holtehallen, Hal 1,  
Kongevejen 464, 2840 Holte
Max: 24 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Badmintonklub, 
holtebadminton.dk 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring gerne ketsjer, hvis du 
har én (ellers låner du af os), 
indendørs- og udendørs sko  
samt praktisk tøj.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://rudersdalbadminton.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://holtebadminton.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

TennisCamp afholder for 12. år 
i træk Danmarks sjoveste ten-
niscamp i hyggelige Rudersdal 
Tennisklub.

Kom og vær med i fire dage med 
masser af tennis, holdkonkur-
rencer, sjove lege og kammerat-
skab. Deltagere inddeles på hold 
efter alder og niveau, så alle er 
velkomne.

Der vil være en flot deltager-
pakke, når du kommer første 
dag.

Der er mulighed for pasning fra 
kl. 8.00 til kl. 9.30 samt fra  
kl. 14.00 til kl. 15.00 alle dagene.

TennisCamp

Vi glæder os til at se dig på 
banerne.

Målgruppe: 6-15 år
Tid: Uge 27 og 32,  
mandag-onsdag kl. 9.30-14.00,  
torsdag kl. 9.30-15.00
Sted: Rudersdal Tennisklub,  
Gl. Holtetoften 13, 2840 Holte
Max: 80 deltagere pr. uge
Arrangør: Rudersdal Tennisklub 
og TennisCamp
Pris: fra 595 kr.
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på tenniscamp.dk

Husk at medbringe kondisko, 
sportstøj, skiftetøj, hvis det skulle 
regne, samt en god og sund 
madpakke og noget at drikke.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Vedbæk Tennis tilbyder to træ-
ningslejre i henholdsvis den før-
ste og den sidste uge af børnenes 
sommerferie. Målet for begge 
træningslejre er, at der skal spil-
les en masse tennis kombineret 
med leg, konkurrencer og andre 
udendørsaktiviteter.

Der er teknisk træning, fysisk 
træning, single/double træning, 
pointspil og ikke mindst sociale 
tennisøvelser på programmet i 
hele ugen.

Den helt store begivenhed er 
holdkonkurrencen, hvor delta-
gerne i løbet af ugen kan tjene 
points hjem til deres hold ved at 
vinde forskellige konkurrencer 
som f.eks. at finde vildfarne 
bolde på anlægget, løbe stafet på 
stranden og spille rundbold og 
fodbold.

På den sidste dag skal alle hold 
dyste mod hinanden i ni forskel-
lige discipliner – her er der 
altid en fantastisk stemning på 
anlægget.

Vedbæk Tennis sommerlejr  

Afslutningsvis skal vinderne af 
holdkonkurrencen kåres, mens 
også ugens fairplayspiller, figh-
ter, tennisspiller og ikke mindst 
bedste ven og veninde skal kåres.

Træningslejren er for alle, der 
har lyst til at svinge ketsjeren i 
skønne naturrige omgivelser.

Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00 
Sted: Vedbæk Tennisklub,  
Gøngehusvej 25B, 2950 Vedbæk
Arrangør: Vedbæk Tennisklub
Pris: 900 kr. 
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på vedbaektennis.dk. 

Medbring selv en tennisketsjer 
(mulighed for at låne), praktisk 
træningstøj, gummisko samt 
eventuelt solcreme og kasket. 

Husk madpakke og noget at 
drikke. Klubben serverer frugt.

#sommerirudersdal18

http://tenniscamp.dk
http://vedbaektennis.dk
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Igen i år tilbyder Birkerød 
Tennisklub de meget populære 
junior sommercamps i tre som-
merferieuger. 

Det er super populære camps, 
hvor der undervises, trænes og 
spilles i alle de nævnte sports-
grene fra kl. 9.00-13.00 hver dag.
Har du ikke en ketsjer, så kan du 
låne.

Der er mulighed for yderligere  
at melde sig til sports-pasnings-
ordning fra kl. 13.00-16.30.

Frokostbuffet og frugt er inklude-
ret i prisen.

Efter mange års erfaring og 
forslag fra forældre de sidste 
par år, har vi valgt at servere en 
lækker sportsfrokostbuffet, og i 
sports-pasningsordningen indgår 
også frugt.

Birkerød Tennisklub  
Ketsjer/Volley Camp og Ketsjer Camp 

Ketsjer/Volley Camp: I uge 27 
og uge 28 kan du spille tennis, 
squash og volley på Danmarks 
flotteste ketsjeranlæg.

Ketsjer Camp: I uge 32 kan du 
spille tennis og badminton på 
Danmarks flotteste ketsjeranlæg. 

Målgruppe: 6-18 år
Tid:
Ketsjer/Volley Camp
Uge 27 og 28, mandag-fredag  
kl. 9.00-13.00 (16.30) 
Ketsjer Camp
Uge 32, mandag-fredag  
kl. 9.00-13.00 (16.30) 
Sted: Birkerød Tennisklub, 
Topstykket 28, 3460 Birkerød
Max: 120 deltagere
Arrangør: Birkerød Tennisklub
Pris: 1.049 kr. inkl. frokost
Tilmelding: Få mere information 
og tilmeld dig på btsk.dk 

#sommerirudersdal18

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Birkerød Tennisklub tilbyder i 
samarbejde med DGI en tennis-
camp. Kom sammen med din 
familie eller alene og spil tennis. 

Du skal blandt andet:
•	 	Deltage	i	samspil,	kampspil	og	

andre fornøjelige lege
•	 	Lære	at	spille	tennis	eller	

forbedre dit nuværende spil
•	 	Møde	andre	tennisspillere	eller	

venner
•	 Få	instruktion	i	tennis

Når campen er slut kl. 13.00, 
er der mulighed for at benytte 
anlægget (gratis) frem til kl. 
15.00, for de der er særligt ivrige 
for at få spillet en masse tennis.

Familie Tenniscamp

Ved tilmelding kan du vælge et 
gratis sensommer-medlemskab 
(frem til 11. september) af Birke-
rød Tennisklub.

Målgruppe: Børn og voksne fra  
8 år og opefter
Tid: Uge 30, mandag-fredag  
kl. 9.00-13.00
Sted: Birkerød Tennisklub, 
Topstykket 28. 3460 Birkerød
Arrangør: Birkerød Tennisklub og 
DGI Tennis Nordsjælland
Pris: 1.049 kr. inkl. frokost
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på dgi.dk senest 27. maj 2017

Husk drikkedunk.

http://btsk.dk
https://www.dgi.dk/arrangementer/201818806012
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Dyr, dyr, dyr  
– billedkunst for  
de yngste
Dyr er temaet, når vi skal tegne, 
male, modellere med mere.
Dyr i alle afskygninger og  
størrelser.

Hvis vejret er godt, er vi ude.

Målgruppe: Afsluttet 2.-5. klasse
Tid: Uge 27,  
mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj,  
Værksted 4, Øverødvej 246B,  
2840 Holte
Max: 15 deltagere
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 700 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk maletøj, solcreme, hat og 
jakke efter behov samt madpakke 
og noget at drikke.

#sommerirudersdal18

Sommermad og gode kager
Er du glad for at lave mad? Så 
hop i forklædet og vær med til at 
lave den dejligste sommermad.

Vi skal tilberede og nyde skønne 
retter, tilberedt af sommerens 
dejligste råvarer. Der skal laves 
mad med fisk, kød og masser af 
grøntsager samt bages lækre 
brød og kager.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse 
Tid: Uge 27 og 32,  
mandag-torsdag kl. 10.00-14.00 
Sted:
Uge 27, Nærum Ungecenter, 
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Uge 27, Sjælsøskolens Skole-
køkken, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød
Uge 27, Trørødskolens Skolekøk-
ken, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk
Uge 32, Nærum Ungecenter, 
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Uge 32, Sjælsøskolens Skole-
køkken, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød
Uge 32, Trørødskolens Skolekøk-
ken, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk
Max: 16 deltagere pr. hold (12 
deltagere i Nærum Ungecenter)
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

http://rudersdalbilledskole.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Det kreative værksted

Tilbage til ugeoversigten

Kan du lide at være kreativ, så 
kom og vær med i Det kreative 
værksted.

Vi skal fordybe os og blandt andet 
lave flotte armbånd, øreringe, 
muleposer med tryk og blonder 
og lækre æsker, som du kan 
have på dit værelse til pynt eller 
opbevaring. Der vil også være 
mulighed for at male, både 
abstrakt eller efter skabeloner.

Alle er velkomne på holdet – 
både nybegyndere og øvede. Det 
vigtigste er, at du har lyst til at 
lave forskellige kreative ting.

Så hvis du har lyst til at prøve din 
kreative side af – så er det her, 
det sker!

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00  
Sted: Nærum Ungecenter,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Den cyklende billedskole
I denne uge fylder vi cykelkurven 
med pensler med mere og tager 
på kunsttur i området.
Vi cykler hver dag et nyt sted hen 
og laver billedkunst på stedet. 
Vi vil både skabe værker i naturen 
af ting, vi finder der og andre 
mere traditionelle værker, som vi 
tager med hjem.

Vi cykler ud fra Kulturcenter 
Mariehøj hver morgen kl. 10.00 
og er tilbage kl. 14.00.

Programmet afhænger til dels af 
vejret, så vær forberedt på over-
raskelser.

Målgruppe: Afsluttet 4.-8. klasse 
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj,  
Værksted 4, Øverødvej 246B,  
2840 Holte
Max: 24 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 700 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring cykel, tøj der passer 
til vejret, nysgerrighed samt 
madpakke og noget at drikke.

Det magiske billedkunstværksted

I denne uge kan du være med til 
at skabe et magisk laboratorie. 
Vi skal bygge og forme, arbejde 
med farver og bruge gamle ting 
og sager.

Vi skal arbejde sammen, få gode 
ideer og bruge fantasien til at 
opbygge vores eget magiske 
laboratorie med trylledrikke og 
forheksede dyr.

Kom hvis du er nysgerrig og godt 
kan lide trolddom og magi.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse 
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Sjælsøskolens billedkunst-
lokale, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 700 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Tag tøj på, som kan tåle at blive 
plettet med maling og husk 
madpakke og noget at drikke.

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://rudersdalbilledskole.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://rudersdalbilledskole.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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#sommerirudersdal18

Teater

Teatermejeriet blænder igen i år 
op for teater og sjov i sommer-
ferien. Vi skal lege og prøve kræf-
ter med forskellige teaterøvelser 
og teknikker.

Teater er mange ting, og vi skal 
derfor både lave små teaterfore-
stillinger for hinanden, improvi-
sere og lave stunts, og vi skal nå 
at lave en lille forestilling, som 
din familie og venner kan komme 
og se om fredagen.

Der bliver fuld fart over feltet, så 
kom og slå dig løs sammen med 
os – det bliver vildt sjovt!

Målgruppe: Afsluttet 3.-6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-14.00
Sted: Teatermejeriets lokaler på 
Kulturcenter Mariehøj,  
Øverødvej 246, 2840 Holte
Max: 25 deltagere
Arrangør: Teatermejeriet,  
teatermejeriet.dk
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://teatermejeriet.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Er du klar på eventyr, fede  
oplevelser og nye venner? 

Adventure Camp er friluftsliv, 
sjov og ballade og sommerferie-
minder, der hænger fast. Hvis 
du har mod på at tage ud på nye 
eventyr, hvor samarbejde og 
kammeratskab er i fokus, så kom 
og vær med.

Højt til loftet og masser af plads 
at boltre sig på gør, at vi bruger 
naturen og dens mange mulig-
heder som legeplads. Vi elsker 
at være udenfor, og alle vores 
aktiviteter foregår udendørs.

Vores faste base er hytten i 
Birkerød, beliggende i et stille 
område med både bålplads og 
egen sø. Det er her de fleste af 
vores aktiviteter foregår, men 
vi skal også en tur i Rude Skov. 
Programmet byder på alt lige fra 
konkurrencer og fantasiløb til 
opgaver, der tester både krop og 
hjerne.

Adventure Camp

Nogle af aktiviteterne foregår i 
mindre grupper. Du lærer derfor 
lynhurtigt nogle andre at kende 
og får muligheden for at danne 
nye venskaber. Andre aktiviteter 
foregår med hele holdet samlet, 
så vi skaber fælles gejst og højt 
humør.

Holdet bag Adventure Camp er 
rutineret i gak og løjer. Vi har 
tilsammen over 100 års erfaring 
med udendørsaktiviteter, og vi 
har lavet Adventure Camp i en 
del år, da vi simpelthen ikke kan 
få nok!

Vi glæder os og håber at se 
dig som deltager på dette års 
Adventure Camp. Vi er sikre på, 
at DU kan hjælpe os med at gøre 
det til en oplevelse, som vi aldrig 
glemmer. Vi ses i uge 28!

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00 (mulighed for 
pasning kl. 7.30-17.00)
Onsdag er der mulighed for 
aftensmadsaktivitet kl. 16.00-
19.00. Dette er inkluderet i 
prisen.
Sted: Birkehytten,  
Karpevænget 5, 3460 Birkerød
Max: 60 deltagere 
Arrangør: Birkegruppen,  
Det Danske Spejderkorps
Pris: 1000 kr. (prisen inkluderer 
pasningstilbud mandag-fredag 
fra kl. 7.30-17.00 og aftensmad 
torsdag kl. 17.00-19.00)
Tilmelding: Tilmeldingen er åben 
på birkegruppen.dk/camp

#sommerirudersdal18

http://birkegruppen.dk
http://birkegruppen.dk
http://birkegruppen.dk/camp


Tilbage til ugeoversigten

Tag med på en to dags kanotur på 
Mølleåen sammen med spejder-
ledere fra 1. Bistrup Gruppe.

Vi mødes torsdag den 9. august 
kl. 9.00 på Birkerød Station og 
tager afsted i samlet flok.
Efter en dag på åen og en frokost 
i det grønne, ankommer vi til lejr-
pladsen ved Strandmøllen, hvor 
vi har booket det sekskantede 
shelter med bålplads i midten. 
Sammen tilbereder vi mad over 
bål, og om aftenen hygger vi 
omkring bålet. Vi kryber i sove-
poserne, mens stjernerne dukker 
op på nattehimlen, så vi er friske 
til en dag mere på åen.
Vi er tilbage på Birkerød Station 
fredag den 10. august kl. 17.30.

Vi sørger for forplejningen på 
turen – og glæder os til at nyde 
Mølleåens snoede løb i dit 
selskab!

Kanotur på Mølleåen

Målgruppe: Afsluttet 6.-9. klasse
Tid: Uge 32,  
torsdag den 9. august kl. 9.00 til  
fredag den 10. august kl. 17.30
Sted: På Mølleåens nedre løb 
fra Kgs. Lyngby til Strandmøllen 
med overnatning i shelter ved 
Strandmøllen
Max: 25 deltagere 
Arrangør: 1. Bistrup Gruppe, 
1bistrup.dk 
Pris: 350 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring sovepose, skiftetøj og 
spisegrej.

En kanotur foregår i det fri, så du 
skal naturligvis tage tøj på efter 
vejret.

Er du interesseret i liverollespil? 
Så er det her, du skal være med.

Eventyrridderne inviterer inden-
for i rollespillets forunderlige 
univers.

Vi skal lave våben og kostumer, 
lære alt om regler og roller 
og kaste os ud i vilde stunts 
og drama. På den sidste dag 
kulminerer ugen med et brag 
af et rollespil med alt, hvad der 
hører til af magi, monstre, elvere 
og masser af mystik.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-15.00 
Sted: Nærum Ungecenter,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 40 deltagere 
Arrangør: ”Eventyrridderne” og 
Ung i Rudersdal 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Rollespil med  
Eventyrridderne

http://1bistrup.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Kom og vær med til at hygge med 
din egen pony eller hest. 

Aktiviteten er for dig, der ikke 
– eller måske kun lidt - har 
prøvet at ride før, og som ønsker 
at prøve det. Du må ikke ride i 
Egene Ridecenter i forvejen.

Du strigler, renser hove, sadler 
op og hygger med ponyen og de 
andre ryttere.

Der undervises i dressur, spring, 
ponygames samt ridning uden 
sadel.

Regn med ca. en times ridning 
hver dag.

Ridning og hestepleje for begyndere 

Målgruppe: Afsluttet 2.-7. klasse
Tid: Uge 31 og 32,  
mandag-fredag kl. 9.00-13.00 
Sted: Egene Ridecenter,  
Høje Sandbjergvej 4, 2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Egene Ridecenter, 
egene-ridecenter.dk
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk:
•	 Madpakke	og	noget	at	drikke
•	 	Hjelm	–	hvis	du	ikke	har	en	

ridehjelm, kan du bruge din 
cykelhjelm

•	 	Ridestøvler	–	gummistøvler	
kan sagtens bruges, men skal 
have min. 1 cm hæl og være 
uden snørebånd 

•	 	Sikkerhedsvest	–	lån	dig	gerne	
frem til en sikkerhedsvest, hvis 
du ikke har en

Egene Ridecenter har enkelte 
veste og ridehjelme til udlån, 
men der er ikke til alle.

Velkommen til sommerferie-
aktivitet i Holte Rideklub.

Der vil i ugens løb foregå forskel-
lige aktiviteter så som ridning, 
hygge og pleje af hestene, lege, 
agility og forskellige konkur-
rencer.

Der er plads til alle, både  
nybegyndere og øvede ryttere.

Der vil være ca. 1 times ridning 
hver dag.

Ridning og hygge med hest

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 27 og 32,  
mandag-fredag kl. 9.00-14.00
Sted: Holte Rideklub,  
Egebækvej 22, 2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Rideklub,  
holterideklub.dk
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://egene-ridecenter.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://holterideklub.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Målgruppe: Alle, der har lyst
Tid: Uge 27, mandag til fredag,  
kl. 10.00-16.00
Sted: Rudersdal Skatepark,  
Birkerød Idrætscenter,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: GRATIS
Tilmelding: Ikke nødvendig 
– mød bare op!

Medbring dit eget skateboard 
eller dit løbehjul og husk hjelm 
og knæ- og albuebeskyttere.

Drop ind

Drop ind til en hyggelig uge i 
Rudersdal Skatepark og mød 
Stefan og Lasse, der vil stå for 
en række hyggelige aktiviteter. 
Udover at vi skal skate sammen 
og forbedre både vores skills og 
færden i skateparken, vil vi også 
bygge nye træ-ramper.

I løbet af ugen holdes der bygge-
workshops, hvos alle kan være 
med til at bygge nyt til skate-
parken. De nye ramper bliver 
flytbare og bidrager til, at skatere 
kan bruge skateparken endnu 
mere kreativt end før.

Ugen er for både små og store, 
så der vil være rig mulighed for 
at skabe nye venskaber på tværs 
af alder og interesser samtidig 
med, at man lærer, hvordan 
man grundlæggende færdes i en 
skatepark.

Kom og brug 
Rudersdal Skatepark!

Rudersdal Kommune åbnede 
for et par år siden en helt 
ny skatepark ved Birkerød 
Idrætscenter, hvor du kan 
skate, stå på rulleskøjter eller 
løbe på løbehjul.

Parken er åben for alle, og der 
er selvfølgelig et par ting, du 
skal huske, når du bruger den:

•	 Tag	hensyn	til	andre
•	 	Husk	hjelm	og	andet	 

sikkerhedsudstyr
•	 Pas	på	dig	selv!
•	 	Vær	med	til	at	holde	parken	

ren – brug skraldespandene!

Skateboard Camp

Holdet er for dig, der:
•	 	har	prøvet	at	stå	på	skateboard	

før og kan holde balancen, 
men er interesseret i at blive 
bedre og måske lære at lave 
tricks

•	 	er	øvet	og	god	til	at	lave	tricks,	
men gerne vil finpudse din stil 
eller lære nye tricks

Meld dig til en skateboardaktivi-
tet, hvor to erfarne skateboardin-
struktører udfordrer dig på teknik 
og tricks – måske lærer du at 
lave ”ollie” eller ”kick flip”. Der 
vil blive vist skateboardvideoer
og fortalt skateboardhistorier, 
men frem for alt, vil der være 
fokus på at hygge sig og få nye 
venner, så det er sjovt at stå på 
skateboard.

Du skal selv medbringe et skate-
board og en hjelm (påkrævet)
Vi anbefaler knæ, albue og 
håndledsbeskyttere. 

Målgruppe: Afsluttet 4.-9. klasse
Tid: Uge 32, mandag, tirsdag og 
onsdag kl. 10.00-14.00
Sted: Rudersdal Skatepark, 
Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 
1, 3460 Birkerød
Max: 16 deltagere
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Du skal være vild med at være i 
og på vandet og elske at være ude 
i naturen. Vi er ude, uanset om 
det regner eller solen skinner.

Der vil være vandaktiviteter i sejl-
både og på kajakker. Vi tager på 
tur i motorbåd og ender måske 
med en hemmelig skattejagt 
gennem kanalen til Vejlesø.
Turen kan også gå til Farum for 
at bade og spise is.

Trænerne har til daglig til-
svarende hold for de mindste. 
Yachtklubben Furesøen har 45 
små søskende per år og har 
haft holdene i de sidste seks år. 
Trænerne er veluddannede fra 
Dansk Sejlunion og har fuld styr 
på sikkerheden. 

Sommersejlads for de yngste   

Målgruppe: Afsluttet 0.-2. klasse
Tid: Uge 28, 29, 30, 31 og 32, 
mandag-fredag kl. 10.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 15 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Er du vild med vand, så brug 
en uge i din sommerferie med 
sejlads.

Du kan prøve forskellige joller og 
kølbåde, tage på ture, bade, prøve 
SUP-boards, padle kajak eller 
tage et begynderdiplom i sejlads.

Du kan deltage, uanset om du 
kan sejle eller aldrig har prøvet 
det før.

Vi tilbyder sejlads i optimistjolle, 
Terajolle, kølbåd Open 5.70 og 
Lynæs 18 for begyndere og for 
dem, der kan sejle, vil der være 
mulighed for at prøve 2-mands-
jolle.

Vi har sikkerhedsbåde på vandet 
med uddannede trænere fra 
Dansk Sejlunion.

Det er vigtigt, at du kan møde til 
tiden og ikke skal hentes midt 
på dagen, da vi er på vandet det 
meste af tiden. 

Sejlads i kølbåde og joller   

Målgruppe: Afsluttet 3.-9. klasse
Tid: Uge 28, 29, 30, 31 og 32, 
mandag-fredag kl. 10.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Pakkeliste sendes via mail til alle 
deltagere ca. 1 uge før aktivite-
tens start. Kontakt Ilene Eriksen, 
ilene@yachtklubben.dk, hvis du 
ikke har modtaget en mail.

Du kan låne en redningsvest 
m.m. i klubben. 

Husk madpakke og noget at 
drikke. 

http://yachtklubben.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://yachtklubben.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
mailto:ilene%40yachtklubben.dk?subject=Begyndersejlads%20i%20jolle%20og%20k%C3%B8lb%C3%A5d
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Har du lyst til at sejle, prøve 
forskellige bådtyper, tage på 
tur, lave mad over bål og sove 
i telt – så kom og vær med hos 
Vikingerne i Vedbæk.

Fra torsdag morgen til fredag 
eftermiddag ca. kl. 15.00 er der 
overnatningstur, hvis vejret til-
lader det. Vi sejler til Nivå, laver 
bål, hygger os og overnatter i telt.

Sejlads og søspejd 
  

Målgruppe: Afsluttet 3.-9. klasse
Tid: Uge 27, mandag-onsdag  
kl. 10.00-15.00, tur fra torsdag  
kl. 10.00 til fredag kl. 15.00
Sted: Vedbæk Havn, Klubhus Syd, 
Vedbæk Strandvej 356,  
2950 Vedbæk
Max: 14 deltagere 
Arrangør: Vikingerne Vedbæk 
Søspejdergruppe, vikingerne.org 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk
Krav: Du skal fremvise attest 
på, at du kan svømme mindst 
200 meter eller medbringe 
underskrevet erklæring fra dine 
forældre om, at du opfylder 
svømmekravet.

Husk varmt tøj, skiftesko, bade-
tøj, regntøj og gummistøvler. 

Husk madpakke og noget  
at drikke.

Tag også lidt lommepenge med, 
hvis vi skulle finde på at sejle til 
Rungsted for at købe is.

http://vikingerne.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Sigma Swim Camp i Birkerød 
giver dig rig mulighed for at teste 
dine svømmefærdigheder samt 
dygtiggøre dig i løbet af ugen. Vi 
har hele svømmehallen til rådig-
hed og dermed bliver der masser 
af vandtid til alle.

Du kommer i vandet to gange om 
dagen (på nær en af dagene, hvor 
der er en anden sjov aktivitet), 
og når du ikke er i vandet bliver 
der arrangeret sjove lege, spillet 
bold, skattejagt mv.

På en camp uge har du chancen 
for lige at få det skub, der skal til 
for at blive helt tryg ved vand og 
blive en endnu dygtigere svøm-
mer. Trænerne vil gøre alt for, at 
du får en sjov og spændende uge. 
Der vil i ugens løb også blive sat 
fokus på livredning.

Alle kan deltage, både vand- 
tilvænnede begyndere og  
superøvede svømmere.

Man behøver ikke at være  
medlem for at tilmelde sig.

Sigma Swim Birkerød har 
arrangeret Aqua Camp i rigtig 
mange år og har bygget det op 

Sigma Swim Camp    

fra at være 20 børn i en uge, til 
nu at være ca. 90 børn. Med så 
mange deltagende børn er der 
naturligvis også rigtig mange 
trænere. Det er meget populært 
blandt klubbens trænere at del-
tage, fordi det altid er en super 
hyggelig uge.

Målgruppe: 6-11 år
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 8.30-15.30 
Sted: Birkerød Idrætscenter og 
Birkerød Svømmehal,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Max: 90 deltagere 
Arrangør: Sigma Swim Birkerød, 
birkeroedswim.dk 
Pris: 1450 kr.
Tilmelding: Få mere information 
om campen og tilmeld dig her.

Prisen inkluderer en Sigma 
t-shirt, badehætte og andre 
goodies samt frugt og kage  
hver dag.

Der er mulighed for særtilkøb 
af badedragt/badebukser med 
navnetryk og camp-logo samt  
et par svømmebriller.

Du skal hver dag medbringe en 
stor madpakke, da der bruges en 
hel del energi i løbet af dagen. 
Der er mulighed for at købe 
frokost fra Café Grundtvig.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Skal dit barn være med på en 
super hyggelig uge med fokus på 
svømning og (vand)lege?

Igen i år vil vi afholde camps i 
ugerne 27, 28 samt 32, og der 
bliver fuld fart på aktiviteterne 
både i vand og på land. 
 
Medlemskab er ikke nødvendigt. 
Det er derfor muligt for alle at 
deltage, da det heller ikke er 
nogen forudsætning, at man kan 
svømme. Vigtigt er det dog, at 
man er glad for vand.

SommerSvøm i Søllerød Svømmeklub 
  

Klubbens faste undervisere 
glæder sig til at tage imod en 
flok glade børn, der har lyst til at 
være aktive i sommerferien.

Da der er et begrænset antal 
pladser i hver uge, gælder  
”først til mølle”-princippet.
Tilmelding til denne aktivitet kan 
ske fra onsdag den 2. maj 2018 
kl. 12.00.

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Uge 27, 28 og 32,  
mandag-fredag kl. 8.30-15.30 
(mulighed for aflevering kl. 8.00 
og afhentning frem til senest kl. 
16.00 – i ydertiderne er der ikke 
planlagt aktiviteter)
Sted: Skovlyskolens svømmehal, 
indgang via Højbjerggårdsvej 16, 
2840 Holte
Max: 40 deltagere pr. uge
Arrangør: Søllerød Svømmeklub
Pris: 1.395 kr.
Tilmelding: sollerodsvom.dk 
under ”Det sker”, ”Events”. 
Eventuelle spørgsmål besvares 
på kontor@sollerodsvom.dk

http://birkeroedswim.dk
https://birkeroedswim.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1524 
http://sollerodsvom.dk
mailto:kontor%40sollerodsvom.dk?subject=SommerSv%C3%B8m%20i%20S%C3%B8ller%C3%B8d%20Sv%C3%B8mmeklub


27

Sommerbogen 2018  
– læs og vind på Biblo.dk
 
Så skal der læses! Slæng dig i hængekø-
jen, på stranden, ved poolen, på græsset 
eller hvor som helst med en god bog.

Læs eller lyt! Du kan få mange fantastiske, 
spændende og forunderlige oplevelser ved 
at dykke ned i én af de mange bøger, som 
børnebibliotekerne bugner af.

Log ind på Biblo.dk med dit UniLogin, 
anmeld 3 bøger skriftligt eller upload en 
videoanmeldelse og vær med i lodtræk-
ningen om 5 iPad Minis og en masse fede 
bøger. 

Læs mere om Sommerbogen 2018 på 
rudbib.dk.

Målgruppe: 7-14 år
Tid: 15. juni – 25. august
Sted: Biblo.dk
Pris: Gratis
Tilmelding: Du logger på med dit UniLogin 

Tilbage til ugeoversigten

BIBLIOTEKERNE
Forfatterværkstedet

Har du lyst til at skrive, og går du måske med en 
forfatterdrøm i maven? Nu har du muligheden 
for at deltage i en uges intensiv skriveværksted 
sammen med jævnaldrende, der deler din 
interesse.

I løbet af ugen får du afprøvet at skrive i forskellige 
genrer, og du får råd og vejledning til, hvordan du 
på forskellige måder kan skrive en spændende 
og fængende tekst. Vi laver skriveøvelser, taler 
om planlægning og struktur, og så diskuterer vi 
spørgsmål som f.eks: Hvordan gør man sproget 
levende og sine karakterer troværdige?

Vi garanterer for en lærerig og spændende uge, 
som vi afslutter med et brag af en oplæsning: 
Forældre, familie og venner inviteres nemlig til 
at komme og høre de tekster, vi har produceret i 
ugens løb. Det sker på Hovedbiblioteket i Birkerød 
fredag den 10. august fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Det er én af bibliotekets litteraturformidlere, 
Stine Bouzit, der står for værkstedet. Stine har 
undervist både børn, unge og voksne i dansk sprog 
og litteratur.

Vi glæder os til at se dig!

Målgruppe: Afsluttet 6.-8. klasse
Tid: Uge 32, mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00, 
fredag kl. 10.00-16.00
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød, Stationsvej 38, 
3460 Birkerød
Max: 12 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Bibliotekerne, rudbib.dk  
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke. Vi sørger for saft, frugt og lidt 
lækkert.

Hotte mandage på 
Rudersdal Bibliotekerne i 
alle sommerferieugerne

Gå på bogstavjagt, gæt hvem der er 
helten, kom på dybt vand med hvaler – og 
meget mere.
 
Hver mandag i sommerferien har vi en 
ny skattejagt eller quiz, som du kan være 
med i.

Vi trækker lod om fine bogpræmier man-
dag den 13. august.

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Hver mandag i sommerferien, første 
gang den 25. juni
Sted: Rudersdal Bibliotekerne
Pris: Gratis
Tilmelding: Mød bare op

http://rudbib.dk
http://Biblo.dk
http://rudbib.dk 
http://rudbib.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer


28

Tilbage til ugeoversigten

BIBLIOTEKERNE

Tinkercad

Tinkercad bruges til at lave figurer i tre dimensioner på en 
computer. Vi viser dig, hvordan du kommer i gang med at lave 
dine egne figurer i Tinkercad. Vi vil sammen gennemgå nogle 
øvelser, for at du kan få det grundlæggende lært. Vi går ud fra, 
at du intet ved om 3D design.

Du skal lave din konto, inden kurset starter. Det kan du gøre på 
hjemmesiden tinkercad.com. Er du under 13 år, skal du nemlig 
bruge din fars eller mors mailadresse.

Du skal ikke medbringe computer. Du skal kun komme den 
ene dag. Det er to ens dage.

Målgruppe: 10 til 15 år
Tid: Torsdag den 26. juli kl. 13.00-15.00 
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød
Pris: Gratis
Tilmelding: Hent billet her

Målgruppe: 10 til 15 år
Tid: Torsdag den 2. august kl. 13.00-15.00 
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød
Pris: Gratis
Tilmelding: Hent billet her

littlebits

littleBits kan bedst beskrives som elektroniske byggeklodser, som du 
kan bygge ting ud af, der kan bevæge sig, blinke eller sige lyde.

Vi bygger sammen nogle små simple ting, og der vil også være mulig-
hed for, at du opfinder dine egne ting.

Du skal ikke medbringe computer. Du skal kun komme den ene dag. 
Det er to ens dage.

Målgruppe: 8 til 12 år
Tid: Onsdag den 25. juli kl. 11.00-13.00
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød
Pris: Gratis
Tilmelding: Hent billet her

Målgruppe: 8 til 12 år
Tid: Onsdag den 1. august kl. 11.00-13.00 
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød
Pris: Gratis
Tilmelding: Hent billet her

#minsommerbog
Tag en læseselfie

https://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=27821 
https://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=27822 
https://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=27819
https://www.ebillet.dk/simple/buy.listtt.aspx?&refno=27820 


   

I alle sommerferieugerne vil der hver dag være 
aktiviteter med masser af leg og god musik i 
Rundforbi Svømmehal.

Alle børn og unge er velkomne  
– mød op og se, hvad der sker.

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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OBS
Birkerød Svømmehal 

er lukket hele 
sommerferien  

på grund af 
renovering

Vi kaster 
livredderen 

i vandet!

Sjove aktiviteter 
kl. 11.00-15.00

hver dag

Sjov og leg i Rundforbi Svømmehal

Praktisk

Hvis du er under 12 år, er det gratis i hele 
sommerferien (uge 27-32). 
Hvis du er over 12 år, koster det 25 kr.

Svømmehallen har åbent kl. 11.00 -16.00,  
men indgangen lukker kl. 15.00.

Bassinerne lukker 15 min før (kl. 15.45).  

Husk, at sundhedskort skal fremvises ved indgangen.

Læs mere om Rudersdals idrætsområde  
– idrætsanlæg og svømmehaller –  
på idraet.rudersdal.dk 

http://www.idraet.rudersdal.dk


Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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Sommerbio 
for børn

REPRISE TEATRET
Biografen viser film for børn og unge hele 
sommerferien. Ligesom de foregående år vil 
der være en blanding af nye – og lidt ældre film. 
Der vil være film, der passer til alle alders-
grupper. Programmet udkommer lige inden 
sommerferien. 

Sted: Reprise Teatret, Øverødvej 12, 2840 Holte
Telefon:  45 42 10 26
Mere info: Program, filmomtale,  
spilletidspunkter og priser kan du finde på  
reprisen.dk.BIRKERøD BIO

Biografen viser film for børn og unge  
hver dag i sommerferien.
 
Sted: Birkerød Bio, Birkerød Hovedgade 34 C, 
3460 Birkerød
Telefon: 45 81 50 05
Mere info: Program, filmomtaler,  
spilletidspunkter og priser kan du finde på 
birkeroedbio.dk. 

http://www.reprisen.dk
http://www.birkeroedbio.dk


CyKELMyGGENS CyKELLEGEpLADS

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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Kender du Cykelmyggens 
Cykellegeplads?   
Spænd cykelhjelmen og tag med på alletiders 
sommerferie-cykeltur på Cykelmyggens 
Cykellegeplads – den ligger lige ved siden af 
Trørødskolen. 

Her kan du sammen med Cykelmyggen Egon 
og alle hans venner tage på alle tiders cykeltur 
og afprøve en masse seje cykellege, der gør det 
sjovere at cykle.  

Du kan f.eks tage en hård spurt på Egons 
Spurtebane eller lave de sejeste bremsespor på 
Skarnbassens mudderbane – det er nemlig ikke 
for bangebukse. 

Du kan også køre mellem trådene på 
edderkoppens spind – eller kan du holde 
balancen, imens du i susende fart kører slalom 
oven på den sovende mand?

Men pas på, når du kører ind i den sovende mands 
næsebor! Husk at bremse i tide og duk hovedet, så 
du ikke rammer nogle af de grimme bussemænd 
derinde. 

Medbring din cykel, cykelhjelm, drikkedunk og et 
lille mellemmåltid, hvis du skulle blive sulten efter 
en hård spurt.

Du finder Cykelmyggens Cykellegeplads på 
Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Du kan få dit helt eget Cykelmygpas – helt gratis! 
– hvis du kommer forbi Kultursekretariatet på 
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B , 2840 Holte.

Med Cykelmyggens Cykelpas kan du lege flere 
cykellege derhjemme sammen med din familie.

Find mere information på  
Cykelmyggens Cykellegeplads

Har du lyst til at vide mere om 
Cykelmyggen Egon og hans venner?

Så kan du læse Flemming Quist 
Møllers bøger om: 
•	 Cykelmyggen	Egon
•	 Cykelmyggen	og	Dansemyggen	
•	 Minibillen	og	Tryllefeen

Eller du kan se dvd-filmene: 
•	 Cykelmyggen	og	Dansemyggen	
•	 Cykelmyggen	og	Minibillen

Rigtig god fornøjelse!

Hold din fødselsdag på Cykelmyggens Cykellegeplads 
Vidste du, at du kan holde din børnefødselsdag på 
cykellegepladsen? Du kan leje Cirkusloppernes 
cirkusvogn med udstyr. Der er cykler, hjelme, 
trafikskilte og legeudstyr.

Se, hvordan du booker og find mere information om 
cykellegepladsen på Cykelmyggens Cykellegeplads 

http://www.rudersdal.dk/temaer/traen-seje-cykeltricks-med-cykelmyggen-egon 
https://www.rudersdal.dk/files/media/2018/15/cykelmyggen_boernefamilier_april_2018_.pdf
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MUSEERNE
 

Se mere på rudersdalmuseer.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Rudersdal Museer tilbyder sjove 
sommeraktiviteter for børn og 
barnlige sjæle på Mothsgården.

I vores særudstilling kan du gå på 
jagt efter egern, som har gemt sig 
rundt omkring. Den 12. august bliver 
der trukket lod om en gevinst blandt 
deltagerne i egernjagten. 

Fra den 6. juni til den 12. august 
kan du være med til at lege 
gammeldags lege. Der vil være 
mulighed for at lære at spille 
kuglespil og at sjippe – eller du kan 
prøve at gå en tur på vores stylter i 
haven. På en regnvejrsdag er man 
velkommen til at spille brætspil i 
formidlingskøkkenet.

Sommeraktiviteter på Mothsgården

Åbningstider:
Tirsdag til søndag kl. 11.00-16.00  
hele sommerferien.

http://www.rudersdalmuseer.dk
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MUSEERNE
 

Hold sommerferie i  
jægerstenalderen
Tag dine venner, forældre eller bedsteforældre 
med på sommerferie i Vedbækfundenes jægersten-
alderudstilling. Her kan du møde det jægerfolk, 
som levede i Vedbæk for 7000 år siden.

Tegnekonkurrence
I skolernes sommerferie fra lørdag den 30. juni til 
søndag den 12. august kan du deltage i Vedbækfun-
denes tegnekonkurrence. Tegn et af jægerfolkets 
byttedyr. Tegn det, som du selv synes eller prøv at 
tegne dyr, sådan som man gjorde det i jægersten-
alderen. Søndag den 12. august kl. 16.30 trækker vi 
lod blandt alle deltagere i tegnekonkurrencen om 
en flot pude med dyremotiv. 

Bueskydning
Udenfor på gårdspladsen kan du i hele skole- 
sommerferien prøve kræfter med bueskydning. 
Prøv om du kan nakke et vildsvin! 

Vedbækfundene, Rudersdal Museer
v. Gl. Holtegaard
Attemosevej 170
2840 Holte

Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00
Lørdag og søndag kl. 12.00-17.00

Se mere på rudersdalmuseer.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Historisk arkiv for  
Rudersdal Kommune
Brug for lidt skygge? Eller læ for 
sommerregnen? Besøg arkivet,  
og bliv klogere på lokalhistorien.  
Læs om kommunens spændende 
historie i aviserne på læsesalen og  
i bøgerne i vores lokalhistoriske 
bibliotek. Nyd de flotte historiske  
billeder og film, der viser, hvordan 
livet blev levet engang.

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10.00-13.00
Torsdag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-13.00
Sommerlukket uge 27, 28 og 29

http://www.rudersdalmuseer.dk


Masser af muligheder ved  
Kulturcenter Mariehøj

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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Minigolf
Minigolf er en udendørs sport, 
hvor alle kan være med. Minigolf-
banerne i Holtegårdsparken lige 
overfor Kulturcenter Mariehøj 
er til fri afbenyttelse for alle.
Udstyr kan lejes i receptionen i 
Kulturcenter Mariehøj for 25 kr. 
pr. person. Beløbet går til  
vedligeholdelse af banerne,  
der er etableret i et samarbejde 
mellem Dansk Minigolf Union,  
Rudersdal Minigolf Klub og 
Rudersdal Kommune.

Petanque
Besøg petanquebanen bag ved 
Kulturcenter Mariehøj, som kan 
benyttes af alle. Udstyr til spillet 
kan lånes gratis i receptionen i 
Kulturcenter Mariehøj.

Basket
Bagved Kulturcenter Mariehøj 
findes en basketkurv med 
opstregning til 3-points- og  
straffekast. Kurven er til fri 
afbenyttelse, og du kan låne  
en basketball i Kulturcenter 
Mariehøjs reception.

Kroket
Er du til kroket, kan du anvende 
Mariehøjs kroketbane alle dage 
undtagen mandag kl. 14.00-
16.00, hvor banen er trænings-
bane for Nærum Kroketklub.
Kroketbanen ligger på den 
modsatte side af Øverødvej, ved 
siden af minigolfbanen. Du skal 
selv medbringe køller og kugler 
til kroketspillet.

Kulturcenter Mariehøj byder på mange sjove oplevelser  
hele året rundt – også i sommerferien

TusindbenRuten
Ude i naturen omkring Kultur-
center Mariehøj venter eventyret. 
Tusindbenruten er en natur-, 
oplevelses- og bevægelsesrute 
for børn og barnlige sjæle i og 
omkring Mariehøj Naturlege-
plads. TusindbenRuten er  
ca. 1.000 m lang og ved at følge 
eventyret kommer man rundt i 
skoven, op på Mariehøj, ned ved 
søen og rundt i æbleplantagen 
sammen med Kong Tusindben  
og hans venner.

Åbningstider i Kulturcenter Mariehøj i sommerferiens uger 27-32
Receptionen: Mandag-onsdag kl. 8.00-17.00, torsdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.00 Læs mere her: www.rudersdal.dk

Naturlegepladsen
Mellem Kulturcenter Mariehøj 
og Gl. Holtegaard ligger Mariehøj 
Naturlegeplads. Legeplad-
sen ligger smukt i den gamle 
æbleplantage og er især for de 
3 til 12-årige. På legepladsen 
kan børn klatre i tårnene med 
net samt følge en ”jorden er 
giftig”-bane. Adgang til legeplad-
sen sker nemmest via Øverødvej 
246A. Følg vejen bag kulturcen-
teret til der kommer et skilt på 
højre hånd.

Marielunden
Marielunden er et minibak-
kelandskab foran kulturcenteret 
med æbletræer og et udendørs 
bordtennisbord. Her kan børn 
lege eller opholde sig på bak-
kerne. Bordtennisbordet er til fri 
afbenyttelse. Bordtennisbolde og 
bat kan lånes gratis i Kultur-
center Mariehøjs reception.

Oaser
Rundt omkring huset finder du 
flere små afslapningsoaser, 
herunder Hartmanns Have ved 
Musikskolen, Marielunden ved 
caféområdet, hvor der også er 
hængekøjer om sommeren.

http://www.rudersdal.dk/infosider/leg-i-naturen
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Der tages forbehold for ændringer i programmet

TILMELDING via rudersdal.dk
Tilmelding og betaling
Tilmeldingen via rudersdal.dk åbner tirsdag den 15. maj kl. 18.00.

Man kan tilmelde sig på følgende måder:
•	 Følg	linket	ved	aktiviteten	i	programmet
•	 	Gå	ind	på	rudersdal.dk/aktivsommer 

Her findes program og link til tilmelding
•	 	Tilmelding	kan	også	ske	ved	at	benytte	ungdomsskolens	gratis	app	

”IST Ungdomsskole”
      
Log-in:
•	 Benyt	deltagerens	Uni	log-in	ved	tilmelding,	ikke	forældrenes	
 Uni log-in
•  Eller (gerne i god tid før tilmeldingsstart): Opret deltagerens log-in 

med brugernavn og adgangskode på tilmeldingssiden 
•	  Eller benyt tidligere anvendt log-in og følg instruks

Husk at oplyse din mailadresse i log-in, da al korrespondance foregår 
via mail.

Man kan ikke både benytte Uni log-in OG oprette log-ins.
Man kan kun oprette ét log-in pr. mailadresse, så skal du tilmelde flere 
børn, skal de oprettes med hver sin mailadresse.

Fra den 15. maj:
Find det hold, du vil tilmelde dig på tilmeldingssiden og følg 
tilmeldingsproceduren. Der skal betales med Dankort.

Vigtigt:
Tilmelding og betaling foregår efter ”først til mølle princippet”. 
Den mail du får, når tilmeldingen er gennemført, er ikke en endelig 
bekræftelse.
Tilmeldingen er først gældende, når deltagerprisen er trukket på din 
konto, og du har modtaget en bekræftende mail fra Ung i Rudersdal.

Venteliste:
Hvis det ønskede hold er fyldt, så tilmeld dig ventelisteholdet.  
Hvis der bliver en plads ledig på holdet, vil den første på ventelisten 
blive kontaktet direkte.

Brug for hjælp:
Ung i Rudersdals telefon 46 11 59 00 er åben den 15. maj kl. 17.00-
20.00 og kan benyttes, hvis man har spørgsmål. Tilmelding kan ikke 
ske telefonisk. 

TILMELDING direkte hos foreningerne
Et antal foreninger administrerer selv tilmeldingerne til deres 
aktiviteter. Se hvilke under aktiviteten.  

pRAKTISK INFO

GENERELT
Husk
•	 	Medbring	altid	madpakke	og	vand,	 

hvis der ikke står andet i holdbeskrivelsen
•	 Husk	også	solcreme
•	 	Til	nogle	af	aktiviteterne	er	det	beskrevet,	hvilken	slags	tøj	og	sko,	

der skal medbringes
•	 	Til	nogle	af	aktiviteterne	bliver	man	opfordret	til	at	medbringe	

særligt udstyr, hvis man selv har det

Forsikring
Man skal selv ulykkesforsikre sit barn.

Brug af fotos
Vi benytter fotos fra nogle aktiviteter i næste års program.  
Der vil udelukkende være tale om situationsbilleder, der vil  
blive brugt efter gældende lovgivning.

#sommerirudersdal18 har til formål at samle deltagernes egne 
billeder og vil ikke blive benyttet af Rudersdal Kommune.

Tilbage til ugeoversigten

Nogle aktiviteter har tilmelding via rudersdal.dk  
– til andre aktiviteter skal tilmelding ske direkte 
hos foreningen. Se under den enkelte aktivitet, 
hvordan tilmeldingen foregår.

http://rudersdal.dk/aktivsommer


RuDERSDAL  
KOMMUNE

KULTUROMRÅDET 
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246B, Bygning B, 1. sal
2840 Holte
Tlf. 46 11 59 00

ungi@rudersdal.dk

Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00

mailto:ungi%40rudersdal.dk?subject=

